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NÓGRÁDI GÁBOR:

HOGYAN NEVELJÜNK?
Feladatlapok – Megoldások

1. Az alábbi nevelési tanácsok listáján jelöld be, hogy szerinted melyik a jó és
melyik a rossz tanács!
Céljainkat könnyebben elérjük, ha udvariasak vagyunk
Ha valaki hibázik, a legjobb mások előtt megbeszélni vele
Ha a vendégségben ízlik a sütemény, együk, amíg van
Reggel és este mindig mossunk fogat
Ha valaki hibázik, a legjobb négyszemközt megbeszélni vele
A kisbaba fenekére kell paskolni, ha sír
A tacskóból nem lehet vérebet nevelni
A macskák ugyanúgy idomíthatók, mint a kutyák
Takarékosságra csak az nevel, aki maga is takarékos
A neveléshez sok idő és sok türelem kell
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2. Adj fel játékos apróhirdetést a matematikatanár nevében. Az apróhirdetésben a tanár értelmes, érdeklődő és szorgalmas diákokat keres.
Nem adunk megoldást, szabad a gazda!
3. Egészítsd ki a mondatokat! Ha a hiányzó szavak első betűjét jó sorrendbe rakod a könyvben is megtalálható nevet kapsz megfejtésnek.
Azt szoktam mondani, hogy minden ember ZSENINEK születik.
A nagybácsi, DICKENS regényét ajándékozza az unokaöccsének mindig?
Az önuralmunkat, akkor is meg kell ŐRIZNI, ha felbosszantanak!
Idegen kifejezéssel a megértést, a beleérzést EMPÁTIÁNAK nevezzük?
Megfejtés: DEZSŐ
h�ps://mora.hu/konyv/hogyan-neveljunk-en-mondom-a-tu�t

mora.rajongo

www.mora.hu

4. Igaz - Hamis
A megfelelő válasz aláhúzásával vagy bekarikázásával jelöld, melyik állítás
igaz, melyik hamis.
A muskátli vízinövény
A csótányokat kemény rockzenével lehet kiüldözni a lakásból
A bacilusok ellen vitaminokkal és tisztasággal lehet küzdeni
A papagájomat Pötyikének hívták
Nevelni könnyű
Stanci néni végül sakk-komputert ajándékoz búgócsiga helyett
A nagymama telefonon át is „nevelhető” a könyv szerint
Az apa boldogan vesz a gyerekének Nike cipőt, csak kérni kell
A szerencsejáték főnyereménye azé, aki ésszel játszik
Az apró ajándékok erősítik a barátságot
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5. Kit vagy mit nevelünk a humoros könyv szerint, ha…?
Írd be a megfelelő választ!
1. Testünk melyik részét nevelhetjük napi kétszer négy órás edzéssel?
AZ IZMAINKAT
2. Kit nevelhetünk a könyv szerint egy összecsavart újsággal?
(Ami mellesleg tilos!) A KUTYÁT
3. Mi elé térdelhetünk könyörögve, hogy elinduljon? AZ AUTÓNK ELÉ
4. Mit kell tenni a pusztai viharban, ha csak egy fa van a közelben?
ELMENEKÜLNI A FÁTÓL
5. Kit nevelhetünk a főzési tudománya iránti érdeklődésünkkel?
BARÁTNŐNK MAMÁJÁT
6. Kiket nevelhetünk bánatos, könnyes szemekkel? A SZÜLEINKET
7. Kit lehet kedves szavakkal rávenni a diós puszedli készítésére?
A NAGYMAMÁT
8. Ki az, akit fenyegetéssel és durvasággal lehet nevelni a könyv szerint?
AZ UFÓT
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6. Mit jelentenek az alábbi a kifejezések?
Beburkolom
Keresztapám megdob
egy ezressel

MEGESZEM

Smucig öregasszony

FUKAR, ZSUGORI

Bűzbomba a lehelete

ROSSZ SZAGÚ A SZÁJA

Schwarzi egy felfújt hólyag

NAGYKÉPŰ, BEKÉPZELT

Rögeszme

NEM TUD SZABADULNI EGY GONDOLATTÓL

Kenhető állapotba kerül

ENGEDÉKENY, MEGGYŐZHETŐ

Ideiglenesen négylábú élőlény

KISGYEREK, AKI MÉG NEM TUD JÁRNI

AD EZER FORINTOT

7. Adj nevelési tanácsot!
Hogyan neveljük az embereket egymás megértésére, segítésére, szeretetére?
Nem szükséges, hogy a javaslatod humoros legyen. Ha akarod, komolyan is
veheted ezt a tanácsadást.
Nem adunk megoldást, szabad a gazda!
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8. Húzd össze nyilakkal a könyvben szereplő személyeket a rájuk jellemző megjegyzésekkel!
A szomszédunk

Ha gondosan neveljük, sokat mosolyog
és csak ritkán harap.

Matematikatanár

Nem lehet lebeszélni arról,
hogy mindent a szájába vegyen.

Szerencsejátékos

Szerinte, „a franc sem látta
a radírunkat”.

Barátunk mamája

Van rágója, de nem ad.

Szülő

Szerinte minden edzőcipő egyforma.

Édesanya

A testvéredet is szereti.

Édesapa

A denevér egyenes ági leszármazottja.

Nagymama

Túlságosan jó a memóriája.

Nagyapa

Őrülten bízik benne, hogy a héten
kihúzzák a tuti számait.

Kistestvér

Hátsó szándékot gyanít,
ha telefonálunk.

Nővér

Különösen éjszaka nehéz felfogású.

Padszomszéd

Felajánl egy tunéziai nyaralást.

9. Készíts könyvajánlást! Miért ajánlanád elolvasásra másoknak is a Hogyan
neveljünk? című könyvet?
Nem adunk megoldást, szabad a gazda!
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